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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A. General Part-III Examination, 2020  

PHILOSOPHY 

PAPER-PHIG-IV 
 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks. pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের।  
Candidates should answer in their own words পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

All symbols are of usual significance. 

Answer any one Part each from GROUP-A and GROUP-B 
িবভাগ-ক এবং িবভাগ-খ এর pিতিট থেক য- কােনা একিট  কের খে র উtর দাও 

GROUP-A
িবভাগ-ক 

Part-I / খ -১ 

(BHĀGAVAD GĪTĀ / ভগবদ ্  গীতা) 
1. Answer any five questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
2×5 = 10

(a) What is the meaning of the term ‘sãṁkhya’ in the second adhyāya of Bhãgavad 
Gītā?  

ভগবৎ-গীতার িdতীয় অধ ােয় ‘সাংখ ’ পদিটর অথ কী ? 

(b) What is Buddhiyoga? 

বুিdেযাগ কােক বেল ? 

 

(c) What is vyavasãyãtmaka buddhi? 

ব বসায়াtক বুিd কােক বেল ? 

(d) Distinguish between Svadharma and Paradharma. 

sধম ও পরধেমর পাথক  িনrপণ কেরা। 

(e) What is meant by Samatva-buddhi? 
সমt-বুিd বলেত িক েবাঝায় ? 

(f) What is the meaning of the term Jñãnayoga? 
jানেযাগ শbিটর অথ কী ? 
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(g) What is the difference between sat and asat? 
সৎ এবং অসৎ-এর মেধ  পাথক  কী ? 

(h) Distinguish between Sakãma and Niṣkãma karma.  
সকাম ও িন াম কেমর মেধ  পাথক  কেরা। 

(i) What is the importance of attaining knowledge as mentioned in Gītā? 
গীতায় উিlিখত jানলােভর grt বলেত কী েবােঝা ? 

(j) What is the difference between ‘sreya’ and ‘preya’. 
‘ে য়া’ ও ‘েpয়’র মেধ  পাথক  েলেখা। 

 OR 
2. Write a note on any one of the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 
10×1=10

 (i) Karma, Vikarma, Akarma 
 কম, িবকম, অকম 

 (ii) Theory of self in Gītā 
 গীতার আtতtt 

 (iii) Pranayām 
 pাণায়াম 

 (iv) Niṣkāma Karma. 
 িন াম কম। 

  

 Answer any one question from the following 15×1 = 15

3. Discuss the origination and effect of anger in human mind according to the 
second adhyāya of Bhāgavad Gītā. Why control of anger is necessary for a 
person willing to attain liberation? 

ভগবদ ্ গীতার িdতীয় অধ ায় অনুসরেণ মানব মেনর েkােধর উৎপিt ও তার পিরণাম িবষেয় আেলাচনা 
কেরা। একজন েমাkকামী ব িkর পেk েkােধর িনয়ntণ আবশ ক েকন ? 

12+3

  

4. Explain with reference to the context the justifiability of the notion of Avatāra as 
mentioned in Bhāgavad Gītā. 

ভগবদ ্ গীতায় অবতার তেttর েযৗিkকতা pস  িনেদশপূবক ব াখ া কেরা। 

15

  

5. What is meant by yajña? Explain the significance of different types of yajña as 
mentioned by Sri Krṣṇa. 

যj বলেত িক েবাঝায় ? ীk  বিণত িবিভn pকার যেjর তাৎপয ব াখ া কেরা। 

15

  
6. If Buddhiyoga is superior to Karmayoga, then why Sri Krishna asked Arjuna for 

Karmayoga? 

বুিdেযাগ যখন কমেযাগ অেপkা ে , ীk  অজুনেক কমেযােগর অনু ান করেত বেলেছন েকন ? 

15
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 Part-II / খ -২ 
(PRACTICAL ETHICS / ব বহািরক নীিতিবদ া) 

1. Answer any five questions from the following:

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
2×5 = 10

(a) What is Practical Ethics? 
ব বহািরক নীিতিবদ া কােক বেল ? 

(b) Distinguish between Rights and Human Rights. 
অিধকার এবং মানবািধকার-এর মেধ  পাথক  কেরা। 

(c) What is the difference between killing and suicide? 
হত া এবং আtহত ার মেধ  পাথক  কী ? 

(d) What are the different types of suicide? 

আtহত ার িবিভn pকারgিল কী কী ? 

(e) What is euthanasia? 
kপাহত া কােক বেল ? 

(f) What are the different theories of punishment? 
শািsতেttর িবিভn মতবাদgিল িক িক ? 

(g) Mention two types of feminism and write names of two feminist philosophers.  
নারীবােদর dিট pকার উেlখ কেরা এবং dইজন নারীবাদী দাশিনেকর নাম েলেখা। 

(h) What is non-anthropocentric environmental Ethics? 
অ-নৃেকিndক পিরেবশ নীিতিবদ া বলেত িক েবােঝা ? 

(i) “No one is born a woman, she becomes a woman” who made this statement? 
‘‘েকউ নারী হেয় জnায় না, নারী হেয় ওেঠ’’- এই উিkিট কার ? 

(j) What is the difference between active and passive Euthanasia?  

সেচ  ও িনে  কrণা হত ার মেধ  পাথক  কী ? 

 OR 
2. Write a note on any one of the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

 (i) Liberal Feminism 

 উদারপnী নারীবাদ 
 (ii) Is suicide moral crime? 

 আtহত া িক নিতক অপরাধ ? 
 (iii) Anthropocentric Environmental Ethics 

 নৃেকিndক পিরেবশগত নীিতিবদ া 
 (iv) Distinguish between Ethics and Practical Ethics. 

 নীিতিবদ া ও ব বহািরক নীিতিবদ ার পাথক । 
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 Answer any one question from the following 15×1 = 15
3. Discuss the main characteristics of Human Rights. 

মানবািধকােরর মূল বিশ gিল আেলাচনা কেরা। 

15

  
4. Explain the distinction between Voluntary and Involuntary euthanasia. Explain 

the arguments in favour of and against Voluntary Euthanasia. 

ঐিcক ও অৈনিcক kপাহত ার মেধ  পাথক  আেলাচনা কেরা। ঐিcক kপাহত ার সপেk ও িবপেk 
যুিkgিল আেলাচনা কেরা। 

3+12

  
5. What is meant by Environment? Explain in this connection the nature and scope 

of Environmental Ethics. 

পিরেবশ বলেত িক েবােঝা ? এই pসে  পিরেবশগত নীিতিবদ ার srপ ও পিরিধ আেলাচনা কেরা। 

3+12

  

6. Define Punishment. Explain in brief the different theories of Punishment. Which 
theory is satisfactory? 

শািsর সংjা দাও। শািs সmেক িবিভn মতবাদgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। েকান মতবাদিট 
সেnাষজনক ? 

2+10+3

  

 GROUP-B
িবভাগ-খ 

Part-I / খ -১ 

(SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY / সামািজক এবং রাজনীিতক দশন) 

1. Answer any five questions from the following:

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
2×5 = 10

(a) What is Society? 

সমাজ কােক বেল ? 

(b) What is Association? 

সংঘ কী ? 

(c) What are the bases of Community? 

সmpদােয়র িভিtgিল কী কী ? 

(d) Mention two main differences between Custom and Law. 

pথা ও আইেনর মেধ  dিট pধান পাথক  কী ? 

(e) What is Democracy? 
গণতnt কােক বেল ? 

(f) What is moral code? 
নিতক িবিধ কােক বেল ? 
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(g) What is Civilization? 
সভ তা বলেত িক েবাঝায় ? 

(h) What do you mean by Socialism? 
সমাজতnt বলেত tিম িক েবােঝা ? 

(i) Distinguish between Association and Institution. 
সংঘ ও অনু ােনর পাথক  কী ? 

(j) What are the different types of Democracy? 
গণতেntর pকারেভদgিল িক িক ? 

 OR 
2. Write a note on any one of the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষেয় টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

 (i) ‘Society is the web of social relationship’ 

 ‘সমাজ হল সামািজক সmক সমূেহর বুনট’ 
 (ii) Difference between moral code and religious code.  

 নিতক িবিধ ও ধমীয় িবিধর মেধ  পাথক  

 (iii) Scientific Socialism 

 বjািনক সমাজতnt 

 (iv) Difference between liberal and social democracy. 

 উদারৈনিতক ও সমাজতািntক গণতেntর পাথক । 

  

 Answer any one question from the following 15×1 = 15

3. What is Social Group? Discuss different types of Social group with Examples. 

সামািজক েগা ী বলেত িক েবাঝায় ? িবিভn pকার সামািজক েগা ী উদাহরণসহ আেলাচনা কেরা। 

3+12

  

4. Distinguish between ‘civilization’ and ‘culture’.  

‘সভ তা’ এবং ‘সংskিতর’ মেধ  tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

15

  

5. What is meant by ‘Caste’? Write a comparative study of social class and caste.  

‘জািত’ বলেত িক েবাঝায় ? সামািজক ে ণী ও জািতর মেধ  tলনামূলক আেলাচনা কেরা। 

2+13

  

6. What is Utopian Socialism? Why is it called ‘Utopian’? Discuss in this context 
theory of Saint Simon and Robert Owen. 

কাlিনক সমাজতnt কােক বেল ? এেক ‘কাlিনক’ বলা হয় েকন ? এই pসে  সা ঁ িসেমা ঁ ও রবাট 
ওেয়েনর মতবাদ আেলাচনা কেরা। 

3+2+10
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 Part-II / খ -২
(PHILOSOPHY OF RELIGION / ধমদশন) 

1. Answer any five questions from the following:

িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 
2×5 = 10

(a) What is Religion? 
ধম কী ? 

(b) What is Taboo?  
টাবু কী ? 

(c) What is Totemism? 

েটােটমবাদ কী ? 

(d) What is Magic? 
যাdিবদ া কী ? 

(e) Who advocates the Ghost worship theory? 

েpতপূজা মতবােদর pবkা েক ? 
(f) What is animistic theory? 

সবpাণবাদ কী ? 
(g) What is meant by ‘Philosophy of Religion’? 

ধমদশন বলেত িক েবাঝায় ? 
(h) What is the Moral Argument for the existence of God? 

ঈ েরর অিstসাধক নিতক যুিkিট কী ? 

(i) What is religious consciousness?  
ধমীয় েচতনা কােক বেল ? 

(j) What is evil? 

অম ল কী ? 
 OR 

2. Write note on any one of the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  িবষেয়র উপর টীকা েলেখাঃ 

10×1 = 10

 (i) Concept of Mana 

 মানার ধারণা 
 (ii) Cosmological Argument for the existence of God 

 ঈ েরর অিst সাধক িব তািttক যুিk 

 (iii) Agnosticism  

 অেjয়বাদ 

 (iv) Relation between Magic and Religion. 

 যাd এবং ধেমর সmn। 
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 Answer any one question from the following 15×1 = 15
3. Explain the nature and scope of Philosophy of Religion. 

ধমদশেনর srপ ও পিরসর আেলাচনা কেরা। 
15

  
4. Discuss whether it is possible to find out the origin of religion in Human 

Psychology. 
মানব মনsেt ধেমর উৎপিt আিবsার করা সmব িকনা আেলাচনা কেরা। 

15

  
5. Explain and Examine the Ontological Argument for the existence of God. 

ঈ েরর অিsেtর সমথেন তািttক যুিkিট ব াখ া ও িবচার কেরা। 
15

  

6. Is the existence of evil compatible with the existence of Omnipotent and 
Benevolent God? Discuss.  

অম েলর অিst িক সবশিkমান এবং িহৈতষী ঈ েরর অিsেtর সে  স িতপূণ ? আেলাচনা কেরা। 

15

 
——×—— 

 

 

 

 

 

 

 

 


